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 الكتب: تالٌف : ثامنا

 وااللتصاد االدارة كلٌات االدارة السام فً لثالثةا الصفوف لطلبة منهجً كتاب االداري االلتصاد كتاب

  العلٌا الدراسات طلبة على والمنالشات االشراف : تاسعا
 منالشة الى اضافة كربالء جامعة وااللتصاد االدارة كلٌة االلتصاد تخصص فً دكتوراة طالب اثنان و ماجستٌر طلبة 3 على اشرفت
 . والمادسٌة واالنبار والبصرة وبغداد كربالء جامعات فً العلٌا الدرسات طلبة من العدٌد
 والتمدٌر الشكر كتب : عاشرا

 . العلمٌة مسٌرتً خالل الكلٌة وعمٌد الجامعه ورئٌس الوزٌر السٌد من والتمدٌر الشكر كتب من العدٌد على حصلت
  

 


